Referat af generalforsamling 2016

Kolding den 11. november 2016

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse at det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag / vedtægtsændringer.
5. Valg af evt. formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og kørerepræsentant
På valg er: Sebastian Ørnstrøm – ønsker genvalg, Ole Bjerregaard Andreasen - ønsker ikke genvalg,
Dorthe Elkjær Nielsen - ønsker ikke genvalg.
6. Eventuelt.

1. Jan Feddersen valgt til dirigent
Generalforsamlingen er lovligt varslet, så den er gældende.
2. Formandens beretning:
Sen opstart pga. regn. Søgte ikke så mange løb, så vi fik kun et, der desværre blev aflyst midtvejs
pga. regn. Vi har rimeligt godt styr over afvikling af løb.
Regnskabets resultat er stort set uændret på trods af færre løb. Mindre omsætning, men også
færre udgifter. Vi har fokuseret på at drive banen som vores primære opgave. Harven er sat i stand,
så det har betydet, at banen er harvet ofte i denne sæson. Der har været en god bane gruppe med
Steen i spidsen: Mathis, Gunnar, Mikkel, Tobias, Thomas S og Benjamin. Træningsgebyr
indtægterne er fortsat gode. Jagtklubben har lånt klubhuset og der har været forskellige
træningssamlinger igen i år. Fyns Motor Sport har også lånt banen i forbindelse med deres
kommunes vurdering af støjforhold i forbindelse med motorsportsanlæg.
Kolding kommune har vores miljøgodkendelse til vurdering / godkendelse.
Klubmesterskabet blev ændret til weekend i stedet for torsdage. Det har været godt modtaget, da
der har været mindre tidspres og plads til socialt samvær. Torsdags træningerne har været en
succes i år og vil fortsætte næste år sammen med et nyt tiltag fra DMU der i 2017 vil starte med
ATK koncept til Motocross. KMCK ønsker at søge om det. Der har været nogle skader i år, men
heldigvis ikke nogle helt alvorlige. Klubben består af en god sammensætning af A, B og C kørere
som har gjort det godt. Kørere har også været repræsentereret i udlandet.

Der har været stor tilslutning til arbejdsdage i år - også fra de unge mennesker. Tak for det. Pumpe
på vaskeplads er udvidet samt ekstra vandtilførsel. Der er ved at blive udrullet sprinkleranlæg på
banen. Starter med sektion omkring hop 3 og ud mod motorvejen. Det har været et længe ventet
ønske og har derfor første prioritet. Klubben har været repræsenteret i Byparken, hvor
interesserede kunne stille spørgsmål, det er godt med omtale af klubben.
Fremtid: Sprinkler op at køre. Der er behov for flere der kan hjælpe med baneklargøring. Vi ønsker
en maskinel stensamler. Der skal skaffes midler til materiel – fx en gravemaskine. Vi skal udvide
klubbens kompetencer. Ny dommer, stævneleder, miljøansvarlig, træningsledere mv. Der mangler
ny næstformand og kasserer.
Kommentar til formandens beretning: Sprinkleranlæg første sektion er klar til foråret til
træningsopstart. Kommunen har meldt tilbage, at de er i gang med at se på miljøansøgningen, men
de er pressede. Vi agerer ud fra, at den er godkendt.
Formandens beretning godkendt.
3. Vi har ikke haft en reel kasserer i år. Formanden er derfor suppleret af en bogfører, revisoren har
kontrolleret regnskabet.
Regnskab gennemgået og godkendt. Viste et mindre men tilfredsstillende overskud.
4. Der er ingen indkomne forslag
5. Sebastian Ørnstrøm genvalgt, Claus Egedal er valgt. Bestyrelsen har fået mandat til at købe
kassererydelsen eksternt, da det ikke lykkedes at finde en til posten på generalforsamlingen.
6. Evt.
Intet kan besluttes her:
Træninger om torsdagen har været mega godt, ligesom banen har været rigtig god.
Simon Hauser stopper med at køre og kan derfor ikke forventes at indgå i træningen i 2017. Der
arbejdes med forskellige fremtidige emner, herunder aldersrelateret træningskoncept hos DMU ATK.
Klubben skal finde en træner som uddannes til dette. Sektionstræningerne kan vi med fordel bruge
egne kørere. Forælder kunne godt stå for tempotræning.
Der er søgt om 3 løb i 2017. Der er meget arbejde forbundet med løb, men det er også gode indtægter
og sjov. Vi har brug for løbsindtægterne. Flagposterne til løb er det evige problem. Der er et
sikkerhedsmæssigt problem ved at leje flagposter, så det skal være nogen der ved, hvad det går ud på.
Hvis flagposter skal belønnes for arbejdet, hvad så med banefolket m.v.?
Generalforsamlingen 2016 afsluttet.
Referent: Dorthe Elkjær Nielsen

